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 مستخلص:ال
تعػػم تمتبػػات ادلرالػػا اة ما اػػس تػػا ادلةساػػات اذلاتػػس اةػػث امػػ  اةتء اػػس اة ما اػػس ابءػػا  ا ناػػاف  مريػػا ا ما اػػا  

اذةك تا خالؿ تا تممته هذه ادلمتبات تا خػمتات اننشػ س لػادلةترات ااةءػماات ااةػث تاػكم ابشػمل  عػاؿ  
 يف ر ع اةوعي اة مايف ابءا  ا نااف عل اا ا مريا اندباا 

ت هذه اةمراسس إىل تالاط اةضو  على نمهاس ادار تمتبات ادلرالا اة ما اس يف تعايػا  ما ػس امت ػع  اػ  هم 
اظافتكػا يف دعػم اتعايػا  إىل ادلمتبات اترالا ادلعلوتات بصفس عاتػس علػى ن ػا تةساػات ت مافاػس ذلػا نصبح يءظر

وا ػػم عػػا  ريػػ  تاتممتػػه تػػا ننشػػ س  ما اػػس  ما ػػس امت ػػع تػػا خػػالؿ دعػػم اةػػراابط ال ت اعاػػس داخػػل امت ػػع اة
تتءوعس. اتوصلت اةمراسس إىل عمد تا ادلمرت ات  تػا باءكػا وػرارة إع ػا  ادلمتبػات  رصػس دل ارسػس تعايػا  ما ػس 

 امت ع حبا  تصبح ذلا دارا بارزا  يف هذا اماؿ اتعايا اةءشاط ااةمار اةفمري ةل متبس .

 

 -اةمل ات ادلفتا اس: 

 امت ع. –اة ما س  –ادلمتبات اجلاتعاس  -اجلاتعس 
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 منهجية الدراسة: –أوال 
 مقدمة: 

ن مارهػػػا  تعػػػم تمتبػػػات ادلرالػػػا اة ما اػػػس سػػػا س ا ت اعاػػػس تفاعلاػػػس  كػػػي اةباكػػػس اخلصػػػبس اةػػػث تت اػػػم  اكػػػا لػػػل
ال ت ػػاعي حباػػ  ياػػت اع  اقءاعاهتػػا  ػػوؿ اةػػمار اةػػذي تلعبػػه يف نشػػر اتعايػػا  ما ػػس امت ػػع تػػا خػػالؿ اةتواصػػل

ادلاػتفام تعايػا تكاراتػه  اةفمريػس اا بماعاػس تػا خػػالؿ اةفعاةاػات اادلبػادرات ادلتتلفػس اةػث تمػمتكا هػذه ادلمتبػػات 
اةعل اػػس اةػػث تءػػاقا قضػػاياه اتمػػرتح  خلمتػػس امت ػػع اةػػذي تءت ػػي إةاػػه، اتع ػػل علػػى اةرقػػي بػػه تػػا خػػالؿ اةب ػػوث

 ا ما اا . اةابل ةت ويره عل اا ااقتصاديا

إف صلػػاح ادلرالػػا اة ما اػػس  تػػرتبط تػػمتات تمتباهتػػا اإف تػػم   ادلعر ػػس اادلعلوتػػات اةػػذي نشػػكمه اةاػػـو يف لا ػػس 
 لمػم نيمءػت امت عػات ادلتممتػس  نمهاػس  اةتتصصات يرتبط ارتبا ا ا اما باةت ور اةرهاب يف رلاؿ اةب ػ  اةعل ػي

ادلعلوتػػات باعتبارهػػا اتػػل تمانػػس تت اػػاة يف اة ػػورة اة ما اػػس ألي رلت ػػع ادلمتبػػات ادارهػػا اةمبػػو يف دملوتػػس ادلعر ػػس ا 
تػػا امت عػػات اقػػم ةعبػػت دارا  تك ػػا يف اةتمػػمـ اةعل ػػي ااةتعلا ػػي اتشػػ اع  اةػػس ا بػػماع داخػػل نبءػػا  امت ػػع . 

اةػرني ااةفمػر اةعل ػي هذا تا د عكا إىل ت وير اةووع القتصادي ااةبءاس ال ت اعاػس اتعايػا اةتػ  و اة مػايف ابلػورة 
ااةػػميو ااة مػػايف ااألخالقػػي ةلشػػرااح ال ت اعاػػس بمػػل ننواعكػػا اتػػتم تلػػك اةع لاػػس تػػا خػػالؿ اةعػػادات ااةتماةاػػم 
ااةمام ال ت اعاس يف امت عات، ذلذا  اف تا اتويه هػذه ادلمتبػات تػا تصػادر ةل علوتػات سػوا  لانػت تملاميػس 

تػػا ادلاػػػتويات  ة مػػايف علػػػى ادلاػػتو  اةػػميو ااة مػػايف ااألخالقػػػي ا وهػػانا اةمرتاناػػس تع ػػل علػػى نشػػػر اةػػوعي  ا
 حبا  تموف تالتاس حلااة ا راد امت ع اقريبس تا لل  بماته.

 مشكلــــة الدراسة: 
اةااهتػا عػ  تعم اة ما س زلور بءاس األتم الاا ا احلضاري،  كي مب ابس اةرلااة األساساس اةػث ت ػل هويػس األتػم ا ع

اضلػػا  نعػػاا اةاػػـو يف رلت ػػع تكػػوت  اػػه لػػل اة ما ػػات مب  وعػػس تػػا  ادلةساػػات تػػا باءكػػا ادلمتبػػات اةعصػػور، 
اترالػػا ادلعلوتػػات  ب نواعكػػا ادلتتلفػػس اخاصػػس ادلمتبػػات اةعاتػػس ااةػػث تػػا نمهكػػا ادلمتبػػات ادلل مػػس بػػادلرالا اة ما اػػس 

اػػ  تولػػل ذلػػا تك ػػس اماػػ  رسػػاةس ادلرلػػا اةعل اػػس  ااةب  اػػس  ااة ما اػػس ااةػػث تعػػم تػػا نهػػم ترا ػػ  ادلرلػػا اة مػػايف ،  
ااماػػ  نهػػما كا يف تعلػػام ات ماػػر اةمػػوادر اةبشػػريس يف سلتلػػر اةتتصصػػات ااةعلػػـو ا تمػػوف قػػادرة علػػى ا ػػل 

اتاػػكال ا ناػػاو ااحلفػػاظ علاػػه  تاػػةاةااهتا هػػاه قضػػايا امت ػػع ادلتتلفػػس إوػػا س إىل دعػػم افايػػس اةػػرتاث ااةفمػػر
 تك ػػس اةوصػػوؿ إةاػػه تءمبػػل ادلاػػتفاميا تػػا ن ػػراد امت ػػع انصػػب ت احلا ػػس تل ػػس  بػػراز اةػػمار اةػػذي تلعبػػه هػػذه 
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ادلمتبات يف تعايا  ما س امت ع اةث تتض ا نشر اةعلـو اادلعارؼ ااةعماام ااةفءوف ااألخالؽ ااةمػوان  ااةعػادات 

 ػػاعال يف رلت عػػه تػػا خػػالؿ تػػا اتويػػه تػػا تصػػادر اناعاػػس اني قػػمرات اخصػػاؿ يمتاػػبكا اةفػػرد بوصػػفه عضػػوا 
تعلوتػػات تػػرتبط بءشػػر اةػػوعي علػػى ادلاػػتو  اةػػميو ااةاااسػػي ااألخالقػػي ا وهػػا تػػا ادلاػػتويات حباػػ  تمػػوف 

تػػػا هءػػػا   ػػػا ت هػػػذه اةمراسػػػس ةتاػػػلاط اةضػػػو  علػػػى دار  تالتاػػػس حلاػػػاة ن ػػػراد امت ػػػع اقريبػػػس تػػػا لػػػل  بماتػػػه.
 ا اس انمهاتكا يف تعايا اة ما س ةم  ن راد امت ع . تمتبات ادلرالا اة م

 أهمية الدراسة:
ةعػػل نمهاػػس هػػذه اةمراسػػس تءبػػع نساسػػا تػػا نمهاػػس تمتبػػات ادلرالػػا اة ما اػػس  اا ودهػػا انهػػما كا ،اهػػي نهػػماؼ 

ةػك إل بتفعاػل دار ادلمتبػس ةػا  يف امت ع  ذاته، ارساةس ادلمتبس هي  ا  ل يت ان تا رساةس امت ع ال يتػ تى ذ
ر ػػع قا ػػس اةتعلػػام ااةب ػػ  اةعل ػػي  مػػط بػػل يلمػػى علػػى عاتمكػػا تعايػػا نشػػر اة ما ػػس بػػ  ا ػػراد امت ػػع سػػوا  لانػػت 

 االقتصاديس ...اخل. اةفمريس اال ت اعاس ااةاااساس

 أهداف الدراسة: 
 س  ااظاافكا.اةتعرؼ على تاهاس تمتبات ادلرالا اة ما ا – 1

 اةتعرير مبفكـو اة ما س اعءاصرها اخصااصكا. – 2

 اةت لام على نمهاس تمتبات ادلرالا اة ما اس  ادارها يف تعايا  ما س امت ع. – 3
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 ( 2017، )ع ار لاظم                                  .  سيف لو ا إوا س  ميمة  ةلعلم ااةفمر ااة ما

 الثقافة 
ااةعػػػادات ااةمػػػام  هػػػي لػػػل تػػػا صػػػءعه ا ناػػػاف يف باكتػػػه خػػػالؿ تاروػػػه اة ويػػػل يف رلت ػػػع تعػػػ  اتشػػػ ل اةلكػػػس
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اةتارواس ألتػس تػا األتػم انظػرة هػذه األتػس إىل اةمػوف  ااةتعلا اس ااةمضاااس.  كي ت ل اةتعبو األصلي ةلتصوصاس

 (32: ص 1983. ) ناصر، ااحلااة اادلوت اا نااف اقمراته اتايءبكي نف يع ل، اتا ل يءبكي نف يع ل

 المجتمع 
األاػػػتاص تمتفػػػوف    رل وعػػػس تػػػا األ مػػػار   اػػػب، اهػػػةل هػػػو رل وعػػػس تػػػا األاػػػتاص األ اػػػا ، اةػػػا

امت ع تا قبل عل ا  ال ت ػاع علػى ننّػه  بذاهتم، اتات ّراف يف اةبما ، ايتءّوعوف ب  ذلور اإناث، اقم اهصر
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 ػػػماد تعّاءػػػس ا ابتػػػس ألّي رلت ػػػع تعػػػّ حل  اػػػ  إّف هػػػذه احلػػػماد تتكػػػّو   ايػػػس، ايهعتػػػ  تػػػا اةصػػػعب نف تهرسػػػماةالّ 
 (33 - 32: ص ص 2007، اجلوهري”)ا اب اةكرض ادلراد تا اميمه.  اختتلر باختالؼ األ واؿ،
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 ةلت  اع اةشاتل ةل علوتات عا توووع تمتبات ادلرالا اة ما اس  ادارها يف تعايا  ما س امت ع.يكمؼ 

 الدراسات السابقة:
اجلاتعاس األردناس يف رلاؿ  : هربس ادلمتبسامت ع ( ادلمتبات اللادملاس اتء اس  ما س2012) دراسس: نتاو فاراس

 نااف موؽ ا 

 مػػوؽ ا ناػػاف تػػع  ةمراسػػس دلعر ػػس اةػػمار ادلكػػم اةػػذي تلعبػػه ادلمتبػػس األلادملاػػس يف تعايػػا  ما ػػسهػػم ت هػػذه ا
تاػػلاط اةضػػو  علػػى هربػػس تمتبػػس اجلاتعػػس األردناػػس بالنضػػ اـ إىل اػػبمس نخصػػااي ادلمتبػػات األلادملاػػس يف رلػػاؿ 

ت  ا قلا ػي دلعكػم رالاؿ ااةاءػ غ يف ا  ػار اة نػا  موؽ ا نااف يف تء مس اةشرؽ األاسط امشاؿ ن ريماا اذةك
 رسػػا  دعػاام ادلعرقػس حلمػػوؽ ا ناػاف اتصػػادرها  2012 –2009 ا سػباوةل ما ػس ا مػوؽ ا ناػػاف ااةمػانوف 

يف تء مػػػس اةشػػػرؽ األاسػػػط امشػػػاؿ ن ريماػػػا اتتفػػػ  هػػػمه اةمراسػػػس تػػػع اةمراسػػػس احلاةاػػػس يف إف لػػػال اةمراسػػػت  هتػػػتم 
 وعي اة مايف ةل  ت ع باةر م تا اختالؼ نوعاس ادلمتبس.اتمرس دار ادلمتبات يف تء اس اة

 2017، يوناو . رللس اةبالغدراسس: ع ار لاظم .دار ادلرالا اة ما اس اةفعاؿ يف خمتس امت ع

هتػػمؼ هػػذه اةمراسػػس ةلتعػػرؼ علػػى دار تمتبػػات  ادلرالػػا اة ما اػػس يف تء اػػس اة ما ػػس تػػا خػػالؿ تػػا اويػػه هػػذه 
مايف تت  ال يف سلتلػر ننػواع اةمتػب اادلرا ػع ا تصػادر ادلعلوتػات اةػث تلعػب دارا  تمتبات تا ارث  ضاري ا 

بػػارزا  يف  اػػاة لػػّل  ػػرد،  اػػ  نصػػب ت اآلف تػػا اةػػمعاام األساسػػاس مت ػػع ادلعلوتػػات   مهاتكػػا باةءاػػبس ألي  ػػرد 
نمهاػػس اة ما ػػس هػػو دار  هػػي ا تػػماد بادلعلوتػػات اةػػث  تا كػػا يف ني تووػػوع، ل ػػا إّف ا سػػكاـ يف ت ػػوير اتفعاػػل

ااظافػػس ادلةساػػات اة ما اػػس األساسػػي اةػػذي تػػا ن لػػه توظػػر لػػّل ا تمانػػات، اهػػذا تػػا ملااهػػا عػػا ادلةساػػات 
 اةتعلا اس ااةرتبويس األخر ، أل ا تالت  تءا   ا بماع. 

اةتملاػم، ترتمػا إف نشا ات ادلرلا اة مايف جيب نف تتاز بما عاس عاةاػس اإف تمػوف ذات صػبكس نل ػر اػميا  تػا 
يف برارلكػا علػػى اةءػػوع اةػػا  اةمػػم اتتصػػر باةمقػػس ااةت ااػػا علػػى نف يػػتم اختبارهػػا تاػػماناا  ةضػػ اف اجلػػودة اقابلاػػس 
اةتءفاػػػػذ ا ػػػػل تمػػػػوف اةػػػػ ات   اعلػػػػس اتت ػػػػورة يءبكػػػػي نف توالػػػػب اةت ػػػػورات ااةتكػػػػوات احلضػػػػاريس تػػػػا اسػػػػػتتماـ 

  .اس الا س اةوسااط اةا عاس اةبصريلوسااط اةتفاعلةلتمءاات اة رلاات الذةك الستتماـ اةفعاؿ ة
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إّف ادلرالػػػػػػػا اة ما اػػػػػػػس ملمءكػػػػػػػا نف تػػػػػػػةدي دارا  تك ػػػػػػػا  يف اةع لاػػػػػػػس اةرتبويػػػػػػػس ايف احلاػػػػػػػاة ال ت اعاػػػػػػػس 
االقتصػاديس تػا خػػالؿ إقاتػس اتاوػرات ااةءػػماات اادلاػر اات حباػ  يةهلكػػا هػذا اةػمار نف اتػػل ترلػا اةصػػمارة 

ًاع ادلااديا تا ن ل نشر اةوعي بػ  ن ػراده اتػا ن ػل بءػا   اػل نػا ح ت مػر ياػاهم يف اماػ  يف امت ع يف 
تاػػػتمبل تشػػػرؽ، اتػػػرتبط هػػػذه اةمراسػػػس تػػػع اةمراسػػػس احلاةاػػػس يف إف لػػػال اةمراسػػػت   تعػػػ  بػػػمار تمتبػػػات ادلرالػػػا 

 مامكا .اة ما اس يف تعايا  ما س امت ع اهذا ن م  األهماؼ اةث تاعى هذه اةمراسس ةت 

 مفهوم الثقافة لغة واصطالحا.
 المفهوم اللغوي

 اة ما ػػس يف اةلكػػس ، ةل ما ػػس تعػػاف ل ػػوة تءكػػا احلػػذؽ ااةف ءػػس ااةػػذلا  اسػػرعس اةػػتعلم ااةضػػبط ااةظفػػر باةشػػي  
 (679: ص 2010) اسم،       هي اةفكم اسرعس اةتعلم اوبط ادلعر س ادلمتابس يف تكارة ا ذؽ ا  ءس.

 االصطالحيالمفهوم 
يعػػػم تفكػػػـو اة ما ػػػس تػػػا نل ػػػر ادلفػػػاهام تػػػماال ااػػػاوعا اتػػػا نل رهػػػا   ووػػػا اتعماػػػما  اػػػ  يصػػػعب إع ػػػا  

 -تفكـو لاتل اااتل ذلا، اةعل تا نمهكا تا يلي: 

اة ما ػػػس ذةػػػك اةمػػػل ادلعمػػػم اةػػػذي يتضػػػ ا ادلعر ػػػس ااةعماػػػمة ااةفػػػا  Taylorعػػػرؼ اةعػػػاط اة ي ػػػاو تػػػايلور 
، امت ػػػػع.) اةتػػػػابعييف  لعضػػػػوااةعػػػػادات الػػػػل ادلموتػػػػات األخػػػػر  اةػػػػث يمتاػػػػبكا ا ناػػػػاف  ااألخػػػػالؽ ااةمػػػػانوف 

 (46: ص 2007اةبكءااا ، 

اة ما ػػس ب  ػػا إصلػػاز يتبلػػور داخػػل ًلػػس تػػا اةتفػػاعالت اةػػث يتبادذلػػا األ ػػراد يف تػػا باػػءكم  Sapir اعػػرؼ سػػابو
شػػػػكس ااةتعلػػػػام ال  صػػػػلس ةلعالقػػػػس تػػػػع تمويءكػػػػا عػػػػ  سػػػػلولاات نا تواقػػػػر يػػػػتم تػػػػمااذلا اتءاقلكػػػػا عػػػػا  ريػػػػ  اةتء

: 2007ال ت ػػػػاعي سػػػػوا  تػػػػا يتصػػػػل تءكػػػػا باةع ػػػػل اا نتػػػػاج نا اةعالقػػػػات ال ت اعاػػػػس نا األ مػػػػار) ةباػػػػب، 
 (226ص

اعر تكا تءظ س اةاونامو علػى إ ػا ًاػع اةاػ ات اةرا اػس اادلاديػس ااةفمريػس ااةعا فاػس اةػث تاػا رلت عػا بعاءػه 
عاءكا اهي تش ل اةفءوف ااآلداب ا راا  احلااة ل ػا تشػ ل احلمػوؽ األساسػاس ةنناػاف انظػم  كس ا ت اعاس ب نا

 (174: ص 1997اةمام ااةتماةام اادلعتممات)اةع ري، 
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 عناصر الثقافة :
 -إف اة ما س يف ني رلت ع تتموف تا  ال س عءاصر رااااس اهي: 

ن ػػراد امت ػػع ًاعػػا اهػػي نسػػاس اة ما ػػس ات ػػل ادلالتػػح . اهػػي تلػػك اةعءاصػػر اةػػث يشػػرتؾ  اكػػا العموميــات - 1
اةعاتػػس اةػػث تت اػػػا  ػػا اةشتصػػػاس اةموتاػػس ةمػػػل رلت ػػع ت ػػػل اةلكػػس اادللػػػب  ااةعػػادات ااةتماةاػػػم ااةػػميا ااةمػػػام. 
ااأل مػػار االسػػت ابات اةعا فاػػس ادلتتلفػػس انوػػاط اةاػػلوؾ ا ػػرؽ اةتفمػػو اةػػث يشػػرتؾ  اكػػا ًاػػع ن ػػراد امت ػػع 

  م اتاااهم ل  ت ع ا ما س عا  وهم تا امت عات.اةوا

. اهي عءاصر اة ما س اةث يشرتؾ  اكا رل وعس تعاءس تا ن راد امت ع مبع  ن ا اةعءاصػر اةػث الخصوصيات - 2
امػػم سػػلوؾ ن ػػراد تعاءػػ  داف  ػػوهم يف امت ػػع  كػػي اةعػػادات ااةتماةاػػم ااألداار ادلتتلفػػس ادلتتصػػس مبءااػػط 

 ػػمدها امت ػػع يف تماػػا ه ةلع ػػل بػػ  األ ػػراد اقػػم تمػػوف هػػذه ام وعػػس تكءاػػس تتتصصػػس نا  باػػس  عاػػسا ت ا
ت ػػػل اخلصوصػػػاات اة ما اػػػس اخلاصػػػس بػػػادلعل   نا ادلكءمسػػػ  نا األ بػػػا  نا  ػػػوهم اهػػػم يتصػػػر وف  ا ػػػا باػػػءكم 

ةل كءػس اادلعر ػس اةالزتػس ب واط سلولاس تعاءس اقم تشػ ل هػذه اخلصوصػاات عءاصػر تتعلػ  بادلكػارات األساسػاس 
 تما ػػا ل ػػا تشػػ ل نيضػػا  ػػرؽ ندا  ادلكءػػس انػػوع اةعالقػػات اةػػث تػػربط نبءػػا  ادلكءػػس اةوا ػػمة اتاػػاهم عػػا  ػػوهم 

 تا اةءاس.

. اهػػي تػػا اةعءاصػػر اة ما اػػس اةػػث تءت ػػي إف اةع وتاػػات  ػػال تمػػوف تشػػرتلس بػػ  ًاػػع البــدا و والمتغيــرات - 3
نا  بمس ا ت اعاس اا ػمة اةمءكػا  خلصوصاات ال تموف تشرتلس ب  ن راد تكءس اا مةاأل راد ال تءت ي إف ا

عءاصػػػر تظكػػػر  مي ػػػس اهػػػرب ألاؿ تػػػرة يف  ما ػػػس امت ػػػع ابػػػذةك ملمػػػا الختاػػػار تػػػا باءكػػػا اتشػػػ ل األ مػػػار 
س. )عفافػي، السػت ابات  ػو ادل ةو ػس باةءاػبس دلواقػر تتشػا  ااةعادات انساةاب اةع ل ا ػرؽ اةتفمػو اننػواع

 (82 - 80: ص ص 1983

 خصا ص الثقافة:
 هءاؾ اةعميم تا اخلصااص اةث تت اا  ا اة ما س ااةث ملما اميمها باخلصااص اةتاةاس

 ما ػػس إناػػاناس: يعتػػ  اةعءصػػر ا ناػػاو ادلصػػمر اةراااػػي ةل ما ػػس ابمانػػه ل تمػػوف هءػػاؾ  ما ػػس  كػػي ظػػاهرة  - 1
نتاج عملي، اا نااف ملتاز عا باقي ادلتلوقات بممراتػه اةعملاػس اإتمانااتػه  ختص ا نااف  مط أل ا تع  عا

 ا بماعاس، ال يشارؾ ا نااف  ذه اةظاهرة نيس سللوقات نخر .

 



 علي عبدالسالم عمار النعاجي                                 لمجتمعمكتبات المراكز الثقافية أهميتها ودورها في تعزيز ثقافة ا           
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اة ما ػػس تمتاػػبس: اة ما ػػس ل ير كػػا ا ناػػاف ل ػػا يػػرث ةػػوف عاءاػػه نا بشػػرتهحل بػػل يمتاػػبكا ب ػػرؽ تمصػػودة نا  -2
 ةتفاعل تع األ راد اةذيا يعاا تعكم لاألسرة ااألصمقا  عرواس عا  ري  اةتعلم، اا

اة ما ػػس ا ت اعاػػس: تشػػبع اة ما ػػس بصػػفس عاتػػس اةر بػػات ااحلا ػػات ا ناػػاناس اقػػم تمػػوف هػػذه ال تاا ػػات  -3
باوةو اػػػػػس لػػػػػاجلوع اةع ػػػػػا اتػػػػػا اػػػػػابه ذةػػػػػك، نا ا ت اعاػػػػػس  ما اػػػػػس لتلػػػػػك اةػػػػػث تظكػػػػػر تػػػػػا خػػػػػالؿ اةتفاعػػػػػل 

ا ػػػس عاتػػػس تشػػػرتلس بػػػ  اةمااءػػػات ا ناػػػاناس اةػػػث تعػػػاا داخػػػل ه عػػػات تءظ ػػػس نا ال ت ػػػاعي،  عءاصػػػر اة م
ًاعػػػات  تتماربػػػس  ترب كػػػا عػػػادات ًاعاػػػس تءب ػػػ  تػػػا اةتفاعػػػل ا ناػػػاو اال ت ػػػاعي ايشػػػارؾ  اكػػػا نعضػػػا  

 ًاعس ا ت اعاس  تشمل  ما س هذه اجل اعس نا امت ع.

ى  اذلػػػا، بػػػل ن ػػػا تت ػػػور ضلػػػو األ اػػػا ااأل ضػػػل اةمػػػا هػػػذا   ما ػػػس ت ويريػػػس: ني نف اة ما ػػػس ل تبمػػػى علػػػ - 4
اةت ػػور ل يػػتم  اةبػػا يف  ػػوهر اة ما ػػس، بػػل يف ادل ارسػػس اةع لاػػس ايمػػوف ذةػػك نتا ػػس حلا ػػات ا ناػػاف اةػػذي 

 يعاا يف امت عات احلمي س.

   بػ  احلا ػات ادلاديػس اة ما س تماتلاس: ني ن ػا تشػبع احلا ػات ا ناػاناس اتػريح اةػءف  اةبشػريس أل ػا تػاي - 5
اادلعءويػػس، اه ػػع بػػ  ادلاػػاال ادلتصػػلس حبا ػػات اجلاػػم اادلاػػاال ادلتصػػلس بػػاةراح ااةفمػػر لاةعماػػمة اةميءاػػػس نا 
اةءظريػػس نا اةاااسػػاس،  اة ما ػػس ل تتمػػوف ال تاػػت ر يف  لمػػس اا ػػمة اا اػػمةحل بػػل تماتػػل تػػع بػػاقي اةعءاصػػر 

 ا اـ تع بعضكا اةبعض.ادلمونس ةل  ت ع تا جيعلكا تع ل يف ان

اة ما ػػس اسػػػت راريس: هػػي ظػػػاهرة تءبػػع تػػػا ا ػػػود اجل اعػػس اروػػػاهم عءكػػا اتاػػػمكم  ػػا انملكػػػا إف األ اػػػاؿ  - 6
اةمادتس  كي بذةك ةاات تلما ةفرد تع  ااوا هي تلك ًاعي اتراث ير ػه ًاػع ن ػراد امت ػع اةػذيا مل لػوف 

 ارسكا ألي سبب لاف.هذه اة ما س إل إذا انفض امت ع اةذي مل

اة ما ػس ترال اػس اانتماةاػس: اة ما ػػس قابلػس ةالنتمػاؿ تػػا  اػل اةمبػار إىل  اػل اةصػػكار بواسػ س ع لاػس اةت ماػػر  - 7
نا اةتءشػػػػكس ال ت اعاػػػػس، ةػػػػذا  كػػػػي قابلػػػػس ةالنتشػػػػار بػػػػ  األتػػػػم ااأل ءػػػػاس ادلتتلمػػػػس اذةػػػػك ةاػػػػكوةس نسػػػػاةاب 

ا خػػػػالؿ انتماذلػػػػا تمػػػػوف قابلػػػػس ةلتكاػػػػو ااةت ػػػػور،  اػػػػ  ختتلػػػػر التصػػػػاؿ احلمي ػػػػس يف امت عػػػػات ادلتممتػػػػس   ػػػػ
امت عات ا ناػاناس يف تمػمار هػذا اةتكػو اةػذي  ػمث علػى تاػتو  امت ػع بفعػل تكاػو اةظػراؼ القتصػاديس  

 ( 119-115:ص ص2008 اال ت اعاس ااةاااساس اا ود الخرتاعات االلتشا ات اجلميمة. )ع اد،
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 تنمية المجتمع.دور الثقافة في 
تءشػػػ  اة ما ػػػس اتادهػػػر يف امت عػػػات بع لاػػػث الخػػػرتاع االنتشػػػار  اػػػ  عر ػػػت ع لاػػػس الخػػػرتاع ب  ػػػا اتصػػػاؿ 

تػػا رل وعػػس ن اااػػه. نتػػا  مستػػ  نا نل ػػر تػػا اةاػػ ات نا األوػػاط اة ما اػػس ادلو ػػودة اتمػػويا اػػمل  ميػػم نلػػ 
عءاصػر اة ما ػس تػا رلت ػع إىل رلت ػع آخػر نا ارلػه يف ع لاس النتشار  كي ارؾ عءصر تادي نا  و تادي تػا 

داخػل رلت ػع تعػ   ػػالخرتاع يوةػم النتشػار اة مػػايف أل ػاا  لبػوة تػا امت عػػات ا ناػاناس يف سلتلػر  اةعصػػور ، 
رلت ع تا امت عات يتوقر على تش اع هذا امت ع ةل ما س ااةع ل علػى نشػرها بػ  ن ػراده  اعلى ذةك  إف وو

بػػذةك يشػػ ع ع لاػػس الخػػرتاع اإذا تػػا اوػػعت احلػػوا ا يف  ريػػ  النتشػػار احلػػر ةل ما ػػس  ػػإف امت ػػع يت ػػه  ،اهػػو
ضلو اةتمكمػر ااةتفمػك .اع لاػس النتشػار يءبكػي نف تشػ ل التصػاؿ ب ما ػات امت عػات األخػر  اتاػكال ع لاػس 

انتشػرت  سػبا   رديػا  تػع تء اػس امت ػع ،  مل ػاانتماؿ عءاصر اة ما س ادلفاػمة ااةبءػا ة تءكػا ألف اة ما ػس تتءاسػب تءا
اة ما ػػس يف امت ػػع ارتمػػى ااهػػه ضلػػو اةتء اػػس اإذا لانػػت اة ما ػػس نداة نساسػػاس ةتء اػػس امت عػػات  ػػإف هػػذه امت عػػات 
يف نام ال تااج إىل ادلمتبات اترالػا ادلعلوتػات بصػفس خاصػس علػى نسػاس ن ػا اسػالس تك ػس تػا اسػاال  فػ  

 س، ااةث التابت نمهاتكا تا نمهاس تػا ختتانػه اافظػه تػا خالصػس  ما ػات األتػم ااةشػعوب ، ل ػا إف انشر اة ما
تػػا اتويػػه  هػػذه ادلمتبػػات تػػا تصػػادر ادلعلوتػػات سػػوا  لانػػت اةتملاميػػس اا الةمرتاناػػس يػػرتبط بءشػػر اةػػوعي علػػى 

تا اة ما ػس ، اباةتػاف يمػوف ذلػا ااقعاػس ادلاتو  اةميو ااةاااسي ااألخالقي ،  ضال عا ن ا تت اا مباتو  عاٍؿ 
عل اس  اعلس  قادرة على تء اػس اعػي ن ػراد امت ػع  ػمؼ بءػا  رلت ػع يت تػع ببءاػس ا ت اعاػس صػ اس تػة رة سااسػاا 

 (134 - 132: ص ص 2008 تبءاس على نس   ما اس اديءاس انخالقاس ص ا س. )ع اد،

 مكتبات المراكز الثقافية 
 اقػػات اةػػو ا اة ما اػػس اةتابعػػس ةل رالػػا اة ما اػػس يف توسػػاع نروػػاس احلػػوار ااةتالقػػي بػػ  يت اػػم دار ادلمتبػػات 

ىل نف تت ػػػػػوؿ إىل لاػػػػػاف  مػػػػػايف  عػػػػػاؿ يلػػػػػ  تت لبػػػػػات اةشػػػػػباب ادلػػػػػتعلم اادل مػػػػػر، ايبلػػػػػور  ا ػػػػػاهتم إااةفمريػػػػس، 
امت ػػع. اذلػػذا ا سػػكاـ صػػاغ اتت لبػػاهتم يف احلمػػوؿ ادلعر اػػس ااةعل اػػس اذلاتػػس ابا سػػكاـ اةءػػوعي يف ت ػػوير اتء اػػس 

اتاػػػاديا تتعػػػمد اتتءػػػوع ةمءكػػػا تتفػػػ  ًاعػػػا  يف لو ػػػا إوػػػا س نصػػػلاس تءفػػػردة، اباةتػػػاف  ػػػإف احلمػػػوؿ اةػػػث تعػػػو  ػػػا 
 تمتبات ادلرالا اة ما اس ةاات تل  اةذالرة، بل ت مار ا تعلام اتمريب اتوعاس اةفرد.

يف تاايػم اةشػاب مبعلوتػات  ػوؿ وػرارة احلا ػس إىل اةتكاػو  إف تمتبات  ادلرالػا اة ما اػس تلعػب دارا  نساسػاا   
 ضلو األ ضل تع تبو ن مار ا رؽ  ميمة ةلع ل اا صلاز يف لا س امالت ااةءشا ات القتصاديس ااةتء ويس.
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اتعػػم تمتبػػات ادلرالػػا اة ما اػػس  ريػػس مبتتلػػر ننػػواع اةمتػػب اةػػث تلعػػب دارا  بػػارزا  يف  اػػاة لػػّل  ػػرد، 
نصب ت اآلف تػا اةػمعاام األساسػاس مت ػع ادلعلوتػات   مهاتكػا باةءاػبس ألي  ػرد هػي ا تػماد بادلعلوتػات ااةث  

 اةث  تا كا يف ني توووع. 

إّف ا سػػكاـ يف ت ػػوير اتفعاػػل نمهاػػس اة ما ػػس، هػػو دار ااظافػػػس ادلةساػػات اة ما اػػس األساسػػاس اةػػث تع ػػل تػػػا 
ا عػػا ادلةساػػات اةتعلا اػػس ااةرتبويػػس األخػػر ، أل ػػا تالتػػ  تءػػا   ن ػػل توظػػر لػػّل ا تمانػػات، اهػػذا تػػا ملااهػػ

ا بػماع، اإف نشػػا ات ادلرلػا اة مػػايف جيػب نف تتػػاز بما عاػػس عاةاػس ذات صػػبكس نل ػر اػػميا  تػا اةتملاػػم، ترتمػػا يف 
اقابلاػػػس برارلكػػا علػػػى اةءػػػوع اةػػػا  اةمػػػم اتتصػػر باةمقػػػس ااةت ااػػػا علػػػى نف يػػػتم اختبارهػػا تاػػػماناا  ةضػػػ اف اجلػػػودة 

اةتءفاػػػػذ ا ػػػػل تمػػػػوف اةػػػػ ات   اعلػػػػس اتت ػػػػورة يءبكػػػػي نف توالػػػػب اةت ػػػػورات ااةتكػػػػوات احلضػػػػاريس تػػػػا اسػػػػػتتماـ 
  .ةلتمءاات ااةوساال ادلتعمدة ااة رلاات ااستتماـ  عاؿ ةلوسااط اةتفاعلاس الا س اةوسااط اةا عاس اةبصريس

 (2017)ع ار لاظم،                                                                                     

 مكتبات المراكز الثقافية في تنمية وتطوير ثقافة المجتمعات  دور
تعػػم ادلمتبػػس باةءاػػبس ةل  ت ػػع مبءاةػػس اةػػذالرة باةءاػػبس ةلفػػرد،  م ػػا نف ةمػػل  ػػرد ذالرتػػه اخلاصػػس بػػه جي ػػع  ػػا 

حلا ػػس. ل ػػا اف ادلمتبػػس هػػي ذالػػرة امت ػػع وتػػاف  اكػػا خ اتػػه تعلوتاتػػه ايكػػذيكا علػػى اةػػمااـ ةااػػتع   ػػا عءػػم ا
ااةشػػتص ادلػػتع ا إىل  اترا ػػه اة مػػايف ايكػػذيكا علػػى اةػػمااـ بمػػل  ميػػم انػػا ع ةااػػتتمتكا  ػػ  احلا ػػس إةاكػػا.

اة ما ػػس  ػػو زلصػػور بءػػوع تػػا ادلعلوتػػات اادلعر ػػس اإوػػا هػػو يب ػػ  يف اةعميػػم تػػا  ػػراع اةعلػػم اادلعر ػػس، ايت شػػى 
انتشار اة ما س  ردا  اعماا  تػع تمػمـ األتػس نا ت خرهػا ، اادل مػر تػا ن ػراد امت ػع هػو اةػذي جي ػع إىل تعلوتاتػه 
اخلاصس بءا اس تعاءس تعلوتات   ميمة  صالس ا العه على ل و تا اةمتب يف سلتلر اةعلػـو ااةفءػوف، اتػع تػا 

خػػريا نا تتبعػػه ألخبػػارهم نا نسػػلوب تعاشػػتكم التاػػبه تػػا خػػ ات ا ت اعاػػس نا إناػػاناس يف  اػػا تعااػػرته ةآ
-:ص1990 ا ػػراز  اػػاهتمحل ألف لػػل هػػذه األتػػور تػػمخل يف ن ػػاؽ اة ما ػػس، اتر ػػع تاػػتو  نصػػ ا ا. )قاسػػم،

 (103-102ص

تصػػػػادر  نف تااػػػو نسػػػػباب ادل اةعػػػػس تػػػا نهػػػػم عواتػػػػل اة ما ػػػػس، اتك ػػػا نا  اةشػػػػتص تػػػػا قػػػمرة علػػػػى اقتءػػػػا 
اةػماريات ل ػا ننػه نل ػر  فػر مب  وعػس لبػوة تءكػا اتػوي سلتلػر ننػواع اةمتػب ناادلعلوتات  إنه يع ػا عػا نف يظ

ع اا  تا نف تموف ةميه تمتبس تضم اآللؼ نا عشرات اآللؼ تا اةمتب ذلذا  ػاف هػذا ع لاػس القتءػا  اتػاج 
 ى  اةعميػم تػػا إىل تمتبػات  ءاػػس تءظ ػس تءظا ػػا   اػما ،   متبػػات ادلرالػا اة ما اػػس  تةساػات اختااناػػس اتػوي علػػ
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تصػػادر ادلعلوتػػات ادلتعلمػػس باة ما ػػس اتتمفػػل حبفظكػػا اتءظا كػػا اتاػػلا كا ةب اػػاؿ اةمادتػػس،  بػػما ا 
يصػػػعب علػػػى اةفػػػرد اقتءػػػا  تلػػػك ادلصػػػادر يف ظػػػل تعػػػمد اتءػػػوع تصػػػادر ادلعلوتػػػات اةورقاػػػس ا الةمرتاناػػػس، اةمػػػم 

تويه تا تصػادر ادلعلوتػات ادلتءوعػس ااةػث تعتػ  خالصػس سامهت هذه  ادلمتبات بمارا  تك ا  يف تء اس اة ما س مبا ا
اةفمػػر اة مػػايف ةلبشػػريس بعػػم ع لاػػس تءظا اػػس اترتابػػه بصػػورة تاػػ ح بتلباػػس ا تاا ػػات ن ػػراد امت ػػع باػػكوةس اياػػر، 
   إف ادلمتبس ملمءكا نف تء ي نيضا  هذه اة ما س، تا خالؿ اتباع سااسس اختاار بءا ه هتمؼ إىل نشػر اة ما ػس ةػم

ن راد امت ع اتعاياها.  لمم تب   مي ا  نف اةمتب ااةماريات ذل ا ت  و قوي يف بءا  اةفرد  ما اػا  ا مريػا إىل  ػم 
 جيعلك ا يتفوقاف على اساال اةت  و األخر  ت ل النرتنت اا ذاعس ااةتلفايوف اادلارح ا العالـ.

 (24 – 20: ص ص 1990)اةعلي،       

تبات ادلرالا اة ما اس ةتء اس اة ما س  مم نلمت تمارير اةتء اػس اة ما اػس علػى نف هءػاؾ  ػ  انظرا دلا تممته تم
تموتات رااااس ت ل ع اد اةتء اس اة ما اس اتةارات امامكا اهي، اةتعلام اا عالـ بمل صػوره ادلاػ وع اادلراػي 

اء ا ، ايت  ػػل ادلمػػـو اخلػػات  يف ااةرق ػػي ا رلػػس اةتػػ ةار ااةءشػػر اا بػػماع بما ػػس إاػػماةه تػػا ندب اتاػػرح اسػػ
ا ػػود تةساػػات ختػػمـ هػػذه ادلموتػػات اتةلػػم علػػى دار اة ما ػػس اادلعر ػػس يف اماػػ  اةتء اػػس ا ناػػاناس اتع ػػل علػػى 

 .خل   باكس تش ع ا بماع بما س صوره  ااةث تءكا )تمتبات ادلرالا اة ما اس( اترالا ادلعلوتات ادلتتصصس

 (200-181ص-ص، 2020 ملاف يوسر،إ)                                                          

 :مكتبات المراكز الثقافية  في عصر المعلومات

لػػاف دلمتبػػات  ادلرالػػا اة ما اػػس عػػ  اةعصػػور األ ػػر اةمبػػو يف اةتػػ  و علػػى امت عػػات، ةػػذا  ػػازت علػػى انتشػػار 
اة ما اػػس ألي رلت ػػع تػػا امت عػػات، اةعبػػت اةػػمار األهػػم ااسػػع بػػماخلكا،  اػػ  ا تلػػت تمانػػس ترتوقػػس يف اة ػػورة 

يف اةتمػػمـ اةعل ػػي ااة مػػايف ااةتمػػو، اتشػػ اع ا بػػماع عءػػم ن ػػراد امت ػػع ااةػػذي ندي ت ػػوير اةووػػع القتصػػادي 
شػكم ااةبءاس ال ت اعاس ااة ما اس، اتعايا اةت  و اةاااسػي، ااةتوا ػ  ااةفكػم اةػميو، شلػا ند  إىل إعػادة تشػمال ادل

اة مػػايف يف ل ػػو تػػا اةػػماؿ اتػػا نا اػػس نخػػر   ػػاف اةمػػرا ة يف رلت عاتءػػا ادلعاصػػرة، ااسػػتتماـ تصػػادر ادلعلوتػػات 
نصب ت ت لب ل    عءه ةمل  رد تا ن راد امت ع يف ظل تفاقم اةت ورات ادلاارعس يف تمءوةو اػا ادلعلوتػات 

، ااةتفػاهم يف اآلرا  ااأل مػار، توا ػه ادلمتبػات بما ػس االتصالت اتكوات ظراؼ اةعودلس ااةتعػايا بػ  األديػاف
ننواعكا اةاـو انل ر تػا ني اقػت تضػى اةم ػو تػا اةت ػميات ااةعمبػات اةػث اػااؿ نف تػم ع  ػا بعاػما  عػا ندا  
دارهػػػا يف نشػػػر  ما ػػػس امت ػػػع اتعاياهػػػا االنت ػػػا  ااماػػػ  اةو ػػػمة اةو ءاػػػس، ااػػػوؿ داف اماػػػ  رسػػػاةتكا اخلاةػػػمة 

راعكا احلضػػاري ذي األبعػػاد ا ناػػاناس اادلعر اػػس ااةتعلا اػػس اتػػاداد هػػذه اةت ػػميات يف ظػػل تتكػػوات اةاااسػػس اتشػػ
 االقتصاديس اال ت اعاس ااةتمءوةو اس يف عصر ادلعر س.
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اتعتػػ  ادلمتبػػات ادلرتمػػا األساسػػي اةػػث يعت ػػم علاػػه تمػػمـ امت ػػع ا اػػ  تتعاتػػل تػػع ن ػػراد سلتلفػػي 
ي الهاهات، اهػذا يت لػب تءكػا اةمفػا ة يف اةتعاتػل، اوػرارة تءاػا  اجلكػود تػا ن ػل اماػ  اة ما ات، تتعمد

نهما كا ارساةتكا ادلرسػوتس ل ػا تعػم ادلمتبػات يف عصػر ادلعلوتػات تػا نهػم ادلةساػات ال ت اعاػس ااة ما اػس اةػث 
اتعاياهػػا اتاػػعي إىل تمػػويا  تمػػـو بػػمار هػػاـ يف ت ػػوير اتمػػويا  مػػر امت ػػع ا ما تػػه، اتع ػػل علػػى نشػػر اة ما ػػس

اةرني ااةفمر اةعل ي ااةميو، ااةاااسي، ااألخالقي ةلفكػات ال ت اعاػس بما ػس ن اا كػا تػا خػالؿ ًػع ااقتءػا  
اتء اػػس تصػػادر ادلعلوتػػات الةمرتاناػػس ااسػػتتماتكا ةتمءاػػات اةعصػػر تػػا تمءوةو اػػات ا اػػبمات تعلوتػػػات يف 

 ي احلاػػاة دلوالػػب اةت ػػورات احلمي ػػس اتبءاكػػا االسػػتفادة تءكػػا يف لا ػػس رلػػالت اةعلػػـو لا ػػس، اػػاتلس دلتتلػػر تءػػا
 (26 - 20: ص ص 2002)بمر،                                              .       خمتاهتا اننش تكا

 املما اف تاكم تمتبات ادلرالا اة ما اس يف تعايا  ما س ا راد امت ع تا خالؿ: 

يف نمل اةرتاث اةفمري اةعادلي إىل امت ع اةذي ختمته تا خالؿ تو و رل وعس  اػمة تػا ادلصػادر  ادلاامهس - 1
 اادلرا ع ادلتءوعس ايف لا س امالت ااةعلـو ااآلداب ااة ما س 

إصػػمار اةءشػػرات ااةػػماريات ااةببلاو را اػػات اةػػث تاػػكم يف تااػػو اةب ػػ  اةعل ػػي. اإ ػػرا  احلصػػالس اة ما اػػس  - 2
  .ا راد امت ع ةم 

 تءظام ادلعارض ادلتتلفس ااةءماات ااحللمات اةمراساس يف لا س امالت اةعل اس االدباس ااة ما اس - 3

اػػع اذلاكػػات اادلةساػػات األخػػر  داخػػل اةبلػػم  -4 ت ػػوير عالقػػات اةتعػػااف تػػع ادلمتبػػات اترالػػا ادلعلوتػػات ًا
   .رلالت اة ما س ااةعلـو يف دعم ات ويراالستفادة تا هارب اةماؿ  اخار ه

تمػػػمخل اخلػػػمتات ادلمتباػػػس ادلتتلفػػػس ابػػػاة رؽ ادلءاسػػػبس تػػػا هػػػذه اخلػػػمتات خمتػػػس ا عػػػارة ب اػػػماذلا ادلتتلفػػػس  -5
 ااخلمتات ادلر عاس اا رااديس اا عالتاس ااةببلاو را اس ااةتصوير ا وها.

 .(36ااةب   )علااف: ص هتاكس ن ضل اةشراط ااةوساال ادلااعمة ةلمرا ة ااةمراسس  -6

تا خالؿ اةعرض اةااب  ملما دلمتبات ادلرالا اة ما اػس نف توسػع نروػاس احلػوار ااةتالقػي بػ  سلتلػر  اقػات 
ادات اخلا كػػس اةػػو ا اة ما اػػس ااةفمريػػس اتػػل  هػػذا اةفػػراغ اة مػػايف اةػػذي تػػءح اةفرصػػس ةلم ػػو تػػا نصػػ اب ال تكػػ

، ل ػا نتصػور نف تمػوف هػذه اةعموؿ ع  اساال ا عالـ ا وهػاو على حل بل ااةاا رة ااةت  تا اةظكور ااةت م 
 ادلمتبات تمانػا  جيت ػع  اػه األدبػا  اادلفمػراف اادل مفػوف ااةشػعرا  اادلتتصػوف يف لا ػس امػالت تػع عاتػس اةشػعب 
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بػػماف اسػػت ءا حل جيػػم  اػػه اةشػػتص اةعػػادي تمانػػا  آتءػػا  ةتو اكػػه انصػػ ه اتموملػػه ايػػر   اػػه ادلفػػاهام 
اةص ا س تا خالؿ ا  ابس على لل استفااراته انسكلته بماف  وة اخػوؼ، با وػا س إىل تػل  اةفػراغ اة مػايف 
يءبكػػي نف تع ػػل هػػذه ادلمتبػػات اة ما اػػس علػػى سػػم ناقػػات اةفػػراغ ال ت ػػاعي اةػػذي يمضػػى تػػا قبػػل اةم ػػويا تػػا 

ةتواصػػل ال ت ػػاعي ااةػػث ا ػػل سػػاول  اةشػػباب علػػى اسػػاال ا عػػالـ اةفضػػاااس نا النرتنػػت ا وهػػا تػػا اسػػاال ا
 . ار س تا اةتاارات اةفمريس اةشاذة اادلء ر س عمااميا  اديءاا  اا ت اعاا  

اباةتػػاف  ػػإف دار تمتبػػات  ادلرالػػا اة ما اػػس  ػػذا ادلءظػػور اةػػذي  تػػوي  اقػػات اةعمػػوؿ ا اارهػػا سػػاموف تػػا 
ةتء اػػسحل ذةػػك ألف هػػذه اةشػػرلات اادلصػػانع تءػػت  ا كػػس نظػػري نهػػم تػػا دار ادلةساػػات ااةشػػرلات اادلصػػانع يف ا

اتصػػػءع سػػػلعا  تاديػػػس تل وسػػػس اهاتػػػس  ضػػػال علػػػى نف هػػػذه  ادلمتبػػػات  تءػػػت   مػػػرا  يمػػػـو بصػػػاانس اصػػػاا س هػػػذه 
 اةتتصصات اةث تءت  اةالع،  كي باةتاف تءظم سلوؾ ا نااف ةاصبح تءت ا  يف لا س امالت

ذلػػذه ادلمتبػػات تػػا خػػالؿ بػػرات  زلػػمدة اتصػػور  اسػػرتاتا اسط ةػػذا تػػا اةضػػراري مبمػػاف نف تمػػوف هءػػاؾ خ ػػ
تاتمبلي ألدااكا انقااتكا ا   ع ػل تةساػي اةػوااح تشػ عس تتضػا ر  اػه لػل األنشػ س اةرمساػس ااألهلاػس ةووػع 
اة ما ػػػس علػػػى قاا ػػػس األاةويػػػات يف خ ػػػط اةتء اػػػس اةشػػػاتلس ا علكػػػا تمتاػػػب  ضػػػاري ارا ػػػم تػػػا راا ػػػم اةػػػوعي 

 .نساسي يف ت ور اازدهار احلااة ادلمناس بما س ناماذلا اصورهاال ت اعي ااريك 
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 المقترحات: 
 -تا خالؿ اةعرض اةااب  ةل وووع ملما اقرتاح تا يلي : 

إع ا  تمتبات ادلرالا اة ما اس   رصس دل ارسس تعايا  ما س امت ع حبا  تصبح ذلا دارا رياديا يف هػذا امػاؿ  - 1
 ااةمار اةفمري ةل متبس اةعاتس يف امت ع.اتعايا اةءشاط 

ةل متبػػات  اةتابعػس ةل رالػا اة ما اػػس تتضػ ا نشػر  ما ػس امت ػػع ااةػث جيػب نف تمػػوف  اسػرتاتا اسبءػا  خ ػس  - 2
 ةل  ت ع تع تو و اختصاص تاااناس خاصس  قاتس تلك اة ات . السرتاتا استءا  س تع األهماؼ 

ف تمػػػـو بػػػه ا باعػػػس نس هػػػذه ادلمتبػػػات ااةػػػمار اةػػػمي جيػػػب ن ػػػراد امت ػػػع  ب مهاػػػاةع ػػػل علػػػى نشػػػر اةػػػوعي بػػػ  –3
ااةػث تمءكػا ت اةتمءوةو اس اةث اتاج اةاكػا ننش تكا انوعاس اخلمتات اةث تممتكا اتاايمها باةوساال ااةتمءاا

 تا اةمااـ ب ع اذلا .

ذلا خاصس  بت وير خمتاهتا ةتػتال ـ بشػمل نلػ  تػع الهت اـ بادلرالا اة ما اس بو ه عاـ ابادلمتبات اةتابعس  – 4
ا تاا ػػات ن ػػراد ام ػػع تػػع األخػػذ بعػػ  العتبػػار إوػػا س خػػمتات يف وػػو  ا تاا ػػاهتم ةت ماػػ  نشػػر اة ما ػػس 

 ال ت اعاس ااألخالقاس ااةميءاس اادلعلوتاتاس ااةاااساس... اخل ب  ن راد ام ع داف تاا.

لػػر ادلةساػػات اادلءظ ػػات  احلموتاػػس ااةػػوزارات مبػػا  فػػا علػػى ادلشػػارلس اةبءػػا ة خلػػ   ػػرص اةتعػػااف بػػ  سلت – 5
يف  ل تشمالت امت ع اذةك تا خالؿ اةءماات اادلةترات اةث تعمػمها ةءشػر اترسػاخ قػام اة ما ػس اةعل اػس 

 اادلكءاس.

اة ما ػػس ةػػذي ًاػػع ن ػػراد  إ ػػرا  اةمراسػػات ااةب ػػوث اةعل اػػس ادلتعلمػػس بتماػػام  رلػػس اةتػػ ةار ااةءشػػر اتء اػػس - 6
امت ع بمل ن اا ه  اتعاياها االسػتفادة تػا تلػك اةمراسػات ةلوصػوؿ إىل  لػوؿ ااقعاػس ةل شػمالت اةفمريػس 

 ااة ما اس اةث توا ه ا راد ام ع.
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 المصادر والمراجع

 اوال: الكتب ومقاالت الدوريات  
اةػػػمار اةماةاػػػس  اةمػػػاهرة: -يف علػػػم ا ت ػػػاع ادلعر ػػػس(. تممتػػػس 2007اةتػػػابعي، ل ػػػاؿ. اةبكءاػػػاا ، ةالػػػى ) – 1

 ةالست  ارات اة ما اس.

(. إدارة اجلػػػودة اةشػػػاتلس يف 2009-اةرتتػػػوري، زل ػػػم عػػػوض. اةرقػػػب، زل ػػػم زايػػػم. اةءاصػػػر، بشػػػو تصػػػ فى -2
 ادلمتبات اترلا ادلعلوتات اجلاتعاس. ع اف: دار  اتم.

 .44رللس دياف، ع  –ا سالتاس اامياهتاكـو اة ما س (. تف2010 اسم، صباح زل م ) -3

 .1990، 3، س 44: ع صباح زل م. تفكـو اة ما س ا سالتاس اامياهتا: رللس دياف اجلوهري. -4

ااحلاسػػػػػبات:  (. ادلوسػػػػػوعس اةعرباػػػػػس دلصػػػػػ ل ات علػػػػػـو ادلمتبػػػػػات اادلعلوتػػػػػات2001 اػػػػػب اد، سػػػػػام ) -5
 عريب. اةماهرة: ادلمتبس األلادملاس.-إصللااي

 ، ع اف. وعات ادلمتباس، تمتبس اةاازاري( تء اس ام2002سالتس، عبم اةرفا )  - -6

ـ ااةعودلػػػػػػػػػس(2004صػػػػػػػػػام، سػػػػػػػػػاتي زل ػػػػػػػػػم) -7 ، خاةػػػػػػػػػم ةاةصػػػػػػػػػراير  -8اةريػػػػػػػػػاض: د. ف -. 1ط –. ا سػػػػػػػػػالة
 .(. اةمايف يف تفاهام علـو ادلمتبات اادلعلوتات ع اف: لءوز ادلعر س2010عبمه)

ادلاتءصػػػػريس، بكػػػػماد،  رللػػػػس اجلاتعػػػػس -(.  لاػػػػفس اةتعلػػػػام اجلػػػػاتعي اتءظا ػػػػه .1973) عباػػػػم، نفػػػػم  اػػػػا -9
 .1،ع1س

اتػػػاو زل ػػػم اةاػػػام. دار ادلمتبػػػات اةعاتػػػس يف تء اػػػس اةػػػوعي اةصػػػ ي اتما  ػػػس األزتػػػات  –ع ػػػاد عااػػػى  -10
(( اةػػمار حبػ  تمػمـ ةل ػةتر اةعشػراف ةالاػاد اةعػريب ةل متبػات ))اعلػم -اةصػ اس اةعادلاػس. دراسػس استمشػا اس

 .2009ديا  11—9اةباضا : 

  2.ط-(2008...تػا احلما ػس اىل اةعودلػس)ع اد، عبم اةكو. سوساوةو اا اة ما س: ادلفاهام اا اماةاات  -11
 بوات: ترلا دراسات اةو مة اةعرباس. -
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Libraries of cultural centers importance and their role in 
poromoting theculture of society 

 Ali abdasalam ammar alnaaji 

Abstract 
The libraries of cultural centers are one of the important 

mechanisms for disseminating cultures, achieving cultural 
development, and building people intellectually and culturally, 
through the services and activities offered by these libraries, such as 
conferences and seminars, which effectively contribute to raising 
cultural awareness and building people. This study aimed to shed light 
on the importance and role of the centers’ libraries In promoting the 
culture of society, as libraries and information centers in general are 
seen as educational institutions that have a function in supporting and 
enhancing the culture of society by supporting social ties within the 
same society through the various cultural activities they provide. The 
study reached a number of proposals, including the need to give 
libraries opportunities to practice promoting the culture of society so 
that they have a leading role in this field and to enhance the activity 
and intellectual role of the library. 

 

 

 


